Kårhelg 2022
Välkommen till kårhelg 15–16 oktober på Göransborg.

Tillsammans med er patrull (som bildas vid starten) kommer ni lösa
problem och hjälpas åt att hitta alla försvunna bokstäver och lösa gåtan.
Vi ordnar lunch under lördagen
för scouter och familjen.
Avslutning för dagens
gemensamma aktiviteter
beräknar vi att ha senast vid
16.30-tiden. Då säger vi "hejdå"
till bäverscouter och familjer. Vi
andra fortsätter med aktiviteter,
äter middag och myser resten av
kvällen. På söndagen har vi tid för
fler skojigheter innan vi åker hem
med buss.

Vad är en kårhelg?
Alla scouter och ledare åker på gemensam
övernattning till en stor scoutstuga,
Göransborg, vid Tjörnarp, norr om Höör.
Spårare och upptäckare sover inne i
våningssängar och äventyrare sover ute i
vindskydd.
Bäver och föräldrar är med på lördagen och
åker sedan hem.

Tid:
Lördag 15 oktober: Samling på Göransborg, se vägbeskrivning, kl 09.00. Till
Göransborg åker vi med föräldrars bil. Tänk på miljön och samåk gärna.
Söndag 16 oktober: Tillbaka på Axelgård är vi ca kl.15.00. Vi åker buss hem
från Göransborg till Axelgård.
Pris: 120 kr för spårare, upptäckare och äventyrare. 60 kr för bävrar.
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Anmälan och betalning:
Fyll i anmälningsformuläret som finns på https://forms.gle/dXQLd1w6hWTC9M479 senast
söndagen den 2:e oktober. Betala till scoutkårens konto, 5393-3024.
Ange namn, avdelning och Kårhelg på inbetalningen. Gör inbetalningen
senast söndagen den 2:e oktober. Anmäld är man när man både fyllt i
formuläret och betalning inkommit.
Vägbeskrivning till Göransborg hittar du via Göransborgs hemsida:
https://goransborg.scout.se/kontakt/
Vuxna
Vi skulle bli glada för hjälp av er under helgen!
Förutom att ni alla är välkomna att delta under lördagen så behöver vi också hjälp av
några av er under hela helgen. Det vi behöver hjälp med är kontrollanter på lördagen,
kökshjälp och städhjälp.
Kontrollanter
under lördagen går vi ett spår med många klurigheter läns vägen
som behöver bemannas. Är du en av våra kontrollanter detta år?
Anmäl dig!
Städning
Vi behöver några vuxna som kan städa Göransborg på söndagen.
Städningen tar ett par timmar och ni behöver komma kl. 09.00.
Kökshjälp
Vi skall servera lunch och kvällsmat på lördagen och frukost och lunch på söndagen. I
köket behöver vi all möjlig hjälp (hacka lök, koka gröt, brygga kaffe, diska) av några
vuxna. Stanna hela helgen och hjälp till i köket eller hjälp till enbart på lördagen eller
enbart på söndagen.
Har ni möjlighet att hjälpa oss?
Skicka då ett mail till karhelg@torn.scout.se, och berätta med vad och när ni kan
hjälpa till.
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